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PRESKRBA LJUBLJANE Z MLEKOM 

Namen moje študije je prikazati, kako in od kod se Ljubljana 
oskrbuje z mlekom. Zato bom skušala ugotoviti, kje je gospodarsko 
zaledje Ljubljane, na katero se je naslonila, da ji dobavlja mleko, kakšna 
je organizacija preskrbe Ljubljane z mlekom, kdo to mleko daje in v 
kakšnih količinah ter ali je trenutno stanje oddaje mleka tistega kraja 
v skladu z dejanskimi možnostmi in končno še primerjavo današnjega 
stanja s predvojnim ter perspektive za bodočnost. To so glavni problemi, 
ki jih bo moja študija obravnavala in ki so za osvetlitev preskrbe Ljub-
ljane z mlekom nujno potrebni. 

Podatke za povojno dobo sem dobila pri upravi podjetja »Mleko« 
v Ljubljani, njenih okrajnih podružnicah, tako v Šentrupertu, Stični, 
Grosuplju, Velikih Laščah ter samostojnih odkupnih podjetjih mleka 
v Kamniku, Kranju, Škof ji Loki in Vrhniki. Pičle podatke o mleku, ki 
ga prineso kmetje na trg, sem dobila pri tržnem nadzorniku. Podatki, 
ki sem jih dobila pri podjetju »Mleko« in pri okrajnih odkupnih pod-
jetjih, so točni, dočim so podatki za količine mleka, ki ga kmetje prineso 
na trg, navezani na cenitve nadzornika, ker prave statistike o tem ne 
vodijo. Razen tega študija ne zajema mleka, ki ga kmetje nosijo po hišah, 
ali kar je še pogosteje, tistega, ki ga Ljubljančani hodijo sami iskat v 
bližnjo okolico. Za to mleko mi ni znana niti približna cenitev, kar je 
seveda popolnoma razumljivo. 

Organizacija dovoza mleka v Ljubljano 

Preskrbo Ljubljane z mlekom organizira in vodi podjetje »Mleko« 
s centralo v Ljubljani. Vodi zbiranje in prevoz mleka na svojem sektorju, 
to je v bivših okrajih Ljubljana mesto in Ljubljana okolica, Rakek, Gro-
suplje ter Trebnje. V okrajih Škofja Loka, Kranj, Kamnik in Postojna 
pa so okrajna odkupna podjetja, ki dajejo ljubljanskemu podjetju 
»Mleko« samo odvisne količine mleka. Tako imajo posamezna odkupna 
podjetja popolnoma določene sektorje, ki jim dobavljajo mleko. Zato je 
tudi sezonsko povečanje dovoza mleka v Ljubljano zelo težavno in kom-
plicirano. To vprašanje rešijo tako, da intenzificirajo odkup mleka na 
lastnem področju, kar je le redko uspešno, ali pa, da sklenejo pogodbo 
s kakim novim okrajnim trgovskim podjetjem, da jim začne dobavljati 
mleko. Kako hočejo posamezni okraji čimbolj povečati svoje področje 
odkupa, nam kaže sledeč primer: mlekarna v Kranju zaradi trenutnih 
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težav ni imela za svojo mlekarno dovolj mleka in je na podlagi spo-
razuma z Ljubljano in Kamnikom priključila svojemu sektorju bivše 
krajevne ljudske odbore: Vodice, Bukovica, Moste, Komenda in Zalog, 
ki so pripadali kamniškemu sektorju. In vendar danes tako Kamnik 
kakor tudi Kranj dajeta mleko Ljubljani. 

Takoj po vojni je oskrbovalo Ljubljano z mlekom podjetje »Navod«, 
ki je delovalo po privatnih poslovalnicah. Kmetje so morali zaradi ob-
vezne oddaje dajati za eno kravo 2501 mleka, za dve 800 1, na tri 1400 1, 
za vsako nadaljnjo pa po nadaljnjih 800 1 mleka na leto. Mleko so morali 
dajati po maksimiranih cenah, za kar so dobili po znižanih cenah otrobe. 
Zaradi neorganiziranega odkupa, slabe kvalitete in majhnega števila 
živine kot posledice vojne je bil v prvih letih po vojni dovoz mleka 
v Ljubljano majhen. Leta 1946 je bilo organizirano centralistično pod-
jetje »Mlekopromet«, ki je dobivalo mleko iz ljubljanske okolice, Gorenj-
skega do Kranja, Dolenjskega do vključno Trebnjega ter v kočevskem 
okraju. Na Primorsko niso segli. Podjetje je odkupovalo mleko preko 
privatnih zbiralnic ali pa živinorejskih zadrug. Količine mleka, ki so 
prišle v Ljubljano, so se povečale, vendar še niso zadostile potrebam, 
saj bi potrebovali še kakih 15.000 1 dnevno. Oktobra 1946 so začeli pro-
dajati mleko v Ljubljani v lastnih poslovalnicah in so prejšnje privatne 
nacionalizirali. Prvega septembra 1947 je bilo pri MLO Ljubljana osno-
vano podjetje »Mleko«, ki je v Ljubljani prodajalo mleko, katero so 
dobavljala novo formirana okrajna odkupna podjetja. Območje, ki je 
dajalo mleko Ljubljani, se je močno povečalo in je seglo na Štajersko 
v okraje Ptuj, Ljutomer in Murska Sobota. Leta 1949 je bilo ustanovljeno 
podjetje »Mlekopromet Ljubljana-okolica«, ki je v okolici Ljubljane zbi-
ralo mleko, ki ga je »Mleko« prodajalo v Ljubljani. Maja 1951 sta se obe 
podjetji združili v trgovsko podjetje »Mleko«, ki zbira mleko po svojem 
področju in ga dovaža v Ljubljano. 

Podjetje je zbiralo mleko v ljubljanski okolici po kmetijskih zadru-
gah splošnega tipa. Enako tudi v trebanjskem in kočevsko-postojnskem 
okraju razen treh primerov, kjer to vršijo po privatnikih. Y grosupelj-
skem okraju zbirajo privatniki. 

Kmetom so leta 1952 plačevali mleko po tolščobi in z ozirom na 
oddaljenost od Ljubljane. Tako so plačevali v Ljubljani mleko s tolščobo 
3,6 % po 19 din, v okraju Ljubljana-okolica 16 din, v grosupeljskem in 
kočevskem okraju 14 din, v trebanjskem okraju pa 12 din. Podjetjem, 
ki so sama pošiljala mleko v Ljubljano, so plačevali za mleko, pripeljano 
v Ljubljano, 22 din. 

Podjetje »Mleko« kakor tudi druga odkupna podjetja imajo ob 
glavnih cestah bolj ali manj gosto razporejene zbiralnice, kakor pač 
zahtevajo potrebe. Y te zbiralnice nosijo kmetje iz bližnjih vasi vsak 
dan mleko. To mleko pobira kamion, ki gre v zgodnjih jutranjih urah 
iz Ljubljane in se isto dopoldne vrača. Mleko iz bolj oddaljenih zbiralnic 
pa voznik ali dovažalec pripelje do ceste in ga potem naložijo na kamion. 
Iz bolj oddaljenih področij, kakor n. pr. iz Brežic, dovažajo mleko v 
Ljubljano po železnici, medtem ko ga tudi tam po vaseh zbere kamion 
in voz. Iz okraja Trebnje dovaža kamion mleko v Ljubljano le poleti, 
ker pride hitreje v Ljubljano, da se zaradi dolge poti ne skisa. Kakor 
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hitro mine najhujša vročina, pa ga pošiljajo z vlakom. Tako pride okrog 
poldneva vse mleko v Ljubljano in ga tam pasterizirajo. 

Da bi se mleko med potjo čim manj pokvarilo, pasterizirajo mleko 
že poprej v posameznih področjih, kjer so mlekarne. Tako prihaja 
pasterizirano mleko iz Brežic, Stične, Škofje Loke, Kranja, Kamnika, 
Postojne, Šentruperta, z Vrhnike pa le ohlajeno mleko, ker nimajo pa-
sterizatorja. Mlekarna na Vrhniki je prilagojena le na predelavo mleka 
v sir in zato pasterizatorja ne potrebuje. 

V Ljubljani ponovno pasterizirano mleko potem šele zarana drugega 
dne razvažajo po mlekarnah za prodajo. 

Od 1. januarja 1953 je posle bivšega podjetja »Mleko« prevzela 
Glavna zadružna zveza Slovenije. Ustanovila je podjetje »Mleko«, ki 
samo prodaja mleko in mlečne izdelke, katere mu dobavlja Glavna 
zadružna zveza. Glavna zadružna zveza bo prevzela tudi gradnjo nove 
mlekarne na Vodovodni cesti v Ljubljani, ki bo lahko dnevno sprejela 
do 60.000 1 mleka, medtem ko Ljubljana danes porabi dnevno okrog 
20.000 1. 

Oddaja in dovoz mleka v Ljubljano 

Slika, ki nam kaže, od kod dobiva Ljubljana mleko in v kakšnih 
količinah, je zelo spremenljiva. Ne kaže nam tako ko pred vojno, uravno-
vešeno in ustaljeno stanje med producenti in potrošniki, marveč je zelo 
labilna in odvisna od neštetih trenutnih momentov. Na oddajo mleka 
v posameznih vaseh vpliva predvsem stanje mlečne živine. Prav tako 
je važna bližina prometnih poti, kar olajša in poceni prevoz. T o je vzrok, 
da Ljubljana dobiva mleko samo iz krajev, ki leže blizu prometnih poti, 
ker se jim iz oddaljenejših krajev prevoz ne izplača. Eden ne zadnjih 
faktorjev, ki vpliva na dovoz mleka, je tudi cena, ki jo ljubljansko pod-
jetje plačuje producentom. To nam kaže primer Vrhnike ali pa Logatca, 
ko so tam zahtevali višje cene, ko jim je ljubljansko podjetje moglo 
plačevati. Zato so začeli v svojih mlekarnah mleko siriti. Razen sira 
dobijo sirotko, ki jo uporabljajo za vzrejo prašičev in pravijo, da se jim 
to bolje izplača. 

Na Primorskem jim je bolje kazalo pošiljati mleko v Trst, za kar 
so dobivali devize. Zato področje Sežane, Hruševja, Razdrtega in Pod-
nanosa (Sv. Vid) ni pošiljalo mleka v Ljubljano. 

Prav tako vpliva na dovoz mleka v Ljubljano bližina drugih mest. 
To se pokaže posebno pri industrializiranem Ктапји pa tudi drugih, ki 
sami porabijo velike količine mleka ter so iz svoje okolice pošiljali v 
Ljubljano le odvisne količine mleka. 

Za ponazoritev preskrbe Ljubljane z mlekom sem izdelala karto 
o dovozu mleka iz posameznih krajev v merilu 1 : 75.000. Karta ponazo-
ruje kraje, ki pošiljajo mleko v Ljubljano, pa tudi količine mleka in 
način transporta. Karta je izdelana za mesec avgust leta 1952, ko je 
dovoz mleka v Ljubljano po količini v glavnem ustrezal srednjemu let-
nemu dovozu. Tudi vse navedbe, ki jih bom v tem poglavju navajala, 
se nanašajo na to dobo. Količino mleka, ki j o posamezna zbiralnica 
pošilja v Ljubljano, sem označila s šrafiranim krogom, in sicer tako, 
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da 1 mm2 pomeni 51 mleka. Kraji, ki so označeni z majhnim praznim 
krogom in so zvezani s šrafiranim, pomenijo vasi, ki dajejo mleko v tisto 
zbiralnico. 

Preden začnem obravnavati dotok mleka, moram omeniti, da na 
karti šrafirani krogi ne predstavljajo povsod dejansko prodane količine 
mleka tistega kraja. Vsega mleka, ki prihaja v Ljubljano, namreč ne 
zbira ljubljanska mlekarna, marveč lokalne jnlekarne, tako n. pr. v 
Škof ji Loki, Kranju, Kamniku in Krškem. Te mlekarne zbirajo v svojem 
okraju mleko po vaseh, ki jih kaže karta, ter del mleka porabijo za svoje 
potrebe in le viške pošiljajo v Ljubljano. Tako je n. pr. avgusta 1952 
poslalo podjetje v Škof ji Loki le 64,5 % zbranega mleka, kamniška mle-
karna 36,6 %, kranjska le 6,8 s Krškega polja pa je prišlo 41,1 %. Ker 
mlekarne zberejo mleko in ga pasterizirajo in šele nato odvečni del 
pošljejo v Ljubljano, ne morem ugotoviti, iz katerega predela je mleko 
prišlo. Zato sem morala v vseh teh področjih količino mleka vsake zbi-
ralnice preračunati na odstotek, ki ga daje mlekarna v Ljubljano. S tem 
nastane, posebno v kranjskem področju, kjer je odstotek poslanega mleka 
v Ljubljano najmanjši, popolnoma drugačna slika. Ozemlje, ki daje 
mleko, je tu precej veliko, količine pa majhne. 

Prav tako sem morala preračunavati količine v predelih, kjer mleko 
pobira ljubljansko podjetje, toda imajo mlekarne. Te mlekarne namreč 
regulirajo dotok mleka v Ljubljano. Ko je mleka v Ljubljani dovolj, 
predelujejo del mleka ali vse nabrano mleko v sir, maslo, smetano itd. 
Ko nastane v Ljubljani pomanjkanje mleka, prenehajo obratovati in 
pošiljajo vse zbrano mleko v Ljubljano. Take mlekarne so v Velikih 
Laščah, Stični in Šentrupertu. Lansko leto, t. j. 1952, so te mlekarne 
izdelale samo sira 44.800 kg. Avgusta, za stanje, ki ga prikazuje moja 
karta, je velikolaška mlekarna poslala 42,3 %, stiška 41,4 % in šent-
ruperška 46,5 % mleka. 

Ce si sedaj ogledamo karto, ki nam kaže kraje, ki pošiljajo mleko 
v Ljubljano, takoj opazimo, da leže skoraj izključno ob glavnih cestah 
ali pa vsaj v bližini, da lahko kmetje sami prinesejo mleko v zbiralnice. 
Če so količine večje, jih pa pripeljejo z vozom. Tako nam že prvi pogled 
na karto pokaže v glavnem gorata področja, ki so ostala bela ter so le 
doline, ki se vanje zajedajo, vključene kot ljubljanski dobavitelji mleka. 
To nam zlasti lepo pokaže primer Poljanske in dela Selške doline pa 
tudi Tuhinjska dolina in Crni graben. Tudi podolje, ki se vleče vzdolž 
idrijske prelomnice, nam ta karta označuje kat predel, ki daje Ljubljani 
precej mleka. Kot osamel krak nastopa dolenjski predel, ki je navezan 
na cesto in železnico, kakor tudi Krška kotlina. 

Če primerjamo količine mleka, ki jih posamezni predeli pošiljajo 
v Ljubljano, opazimo, da prevladuje mleko, ki ga pošilja okolica Ljub-
ljane. Posebno velike so količine mleka, ki prihajajo iz jugozahodnega 
dela Barja in njegovega obrobja- Ta predel okrog Vrhnike ima že staro 
tradicijo v gojenju živine in prodaji mleka. Zadruga, ki je tu delovala že 
pred vojno in je imela svojo mlekarno, je v tem predelu zelo pospeševala 
živinorejo in dajala strokovne nasvete. Živinoreja je tu dosegla zelo 
visoko stopnjo, kljub temu da barsko seno ni preveč ugodno za kvaliteto 
mleka. To so nadomestili z dajanjem močnih krmil. 
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Preskrba Ljubljane z mlekom 

Precej mleka pošilja ves ostali rob Barja in na severu od Ljubljane 
predel od Guncelj na zahodu pa do Dolskega na vzhodu. Precej krepko 
se tu uveljavlja državno posestvo na Pšati. Najmočnejši ljubljanski 

STIČNA 

MOULFC LM 

KRANJ 

' VELIKE 
LAŠČE 

ŠKOF JA 
LOKA 

6131. 

KAMNIK 

TREBNJE 

Diagram 1. Delež mleka, ki ga dajejo Ljubljani posamezne večje mlekarne 
v zbirni sferi mesta (Po stanju avgusta 1952) 

dobavitelj je Kobilarna Lipice, ki je sama meseca avgusta 1952 poslala 
16.363 1 mleka. Tu pa tudi pri drugih državnih posestvih se opaža, da 
je kvaliteta živine znatno, boljša ko pri okolišnih kmetih, razen tega pa 
so pri njih količine mleka precej manj odvisne od letnih časov, ker 
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krmijo živino z močnimi krmili. Prav tako se pozna pri državnem po-
sestvu Koče, kljub temu da so prištete tudi nekatere okolišne vasi. 

Sedaj si pa bolj podrobno oglejmo dovoz mleka iz posameznih 
področij. 

V področju Ljubljanske kotline so zbiralnice zelo številne in dajejo 
veliko mleka ter se vrstijo od Brezovice proti jugozahodu do Vrhnike 
in Verda. To je, kot sem že omenila, področje, ki je bilo že pred vojno 
prilagojeno oddajanju mleka. V vrhniškem področju je meseca avgusta 
1952 prišlo povprečno na enega kmeta 1681 mleka, to je okrog 5,61 na 
dan.1 Temu področju konkurira verjetno edino kranjski predel, kar pa 
se zaradi številnih kmetijskih zadrug, ki tam tudi dajejo mleko, ne da 
ugotoviti. Zbiralnice, v katere dajejo mleko tudi kmetijske zadruge, 
namreč ne beležijo števila posameznih gospodarstev, vključenih v za-
druge. Ker ima mlekarno^ in je mleko lahko predelovala, Vrhnika mleka 
dolgo ni pošiljala v Ljubljano pa tudi lansko leto ga je prenehala po-
šiljati, ker je za mleko zahtevala višjo ceno in ga je raje sirila. Odkupno 
mlekarsko podjetje na Vrhniki pobira mleko z vozmi po vaseh direktno 
na cesti in nima urejenih zbiralnic. Nabrano mleko s kamioni odpeljejo 
v Ljubljano. Vrhniško podjetje zbere veliko mleka, saj v 10 vaseh zbere 
43.8541 mleka. 

Drugačen pa je položaj na ostalem delu Ljubljanskega barja. Tu 
nam tudi karta pokaže razmestitev vasi ob robu Barja z izjemo Crne 
vasi in Lip. Opazimo, da iz tega področja prihaja v Ljubljano znatno 
manj mleka. Delni vzrok tega bi bil, da tu živine ne gojijo tako inten-
zivno, upoštevati pa moramo, da so iz teh vasi pred vojno stalno dovažali 
mleko v Ljubljano in se je ta tradicija obdržala tudi sedaj. Posamezni 
kmetje še danes pripeljejo sami mleko v Ljubljano in ga prodajajo na 
trgu ali pa po hišah kot kaže to karta vasi, ki dovažajo mleko na trg. 
Tako prinašajo mleko na ljubljanski trg.v glavnem iz sledečih krajev: 
Vič, Dobrova, Brezovica, Ig, Rudnik, Štepanja vas, Moste, Dobrunje, 
Bizovik, Hrušica in Ježića. V glavnem so to kraji, ki so blizu Ljubljane. 
Kmetje prineso na trg bodisi samo mleko ali pa pridejo prodajat drugo 
zelenjavo in vzamejo s seboj še nekaj mleka. Dnevno prinese mleko na 
trg po 15—20 kmetov. Mesečno pride na trg povprečno nekaj več ko 
1000 1, kar je sorazmerno malo v primeri s potrošnjo Ljubljane. Kadar 
mleka v Ljubljani primanjkuje, prinašajo kmetje več mleka na trg in 
držijo višjo ceno. Tako so lansko leto prinesli tudi preko 2000 1 mleka 
na mesec.2 Zato je dejansko stanje količin mleka, ki pridejo iz barjaiv 
skih vasi, večje kot prikazuje karta. Zbiralnice so tu zelo gosto raz-
porejene, tako da ima skoraj vsaka vas svojo. Mleko pobira avto, ki gre 
skozi Crno vas in Lipe, kjer samo dva kmeta dajeta mesečno do 17001 
mleka, Podpeč skozi Goričico, Brest do Borovnice ter se po isti poti vrne 
do Podpeči in nato gre ob severnem pobočju Krima ter zavije na vzhodu 
do Želimelj in pride ob vzhodnem robu Barja v Ljubljano. Mleko prihaja 
povsod le z Barja in nižjega obrobja, više ležeči predeli mleka ne dajejo. 
Na enega kmeta je prišlo avgusta 1952 129 1 ali 4.5 1 dnevno. 

1 Po podatkih mlekarskega podjetja na Vrhniki. 
2 Po navedbah tržnega nadzornika. 
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Od ostale ljubljanske okolice je pri pošiljanju mleka v Ljubljano 
močno zastopan del od Dolskega preko Pšate na vzhodu, tja do Guncelj 
na zahodu. Kot najmočnejši producent se tu uveljavlja Pšata. Tamkajš-
nje državno posestvo pa tudi vas stopita v ospredje. Koliko mleka pride 
tu na enega kmeta, ne morem ugotoviti zaradi številnih kmetijskih za-
drug, ki so vključene v to zbiralnico. Mleko pobirata dva kamiona. Prvi 
gre skozi Sv. Jakob do Dolskega, vrača pa se skozi Pšato in Domžale 
do Črnuč, nato zavije proti Guncljam in skozi Šentvid pride v Ljubljano. 
Mleko iz Jarš, Tomačevega in Ježiće pobere drugi kamion. 

Iz bližnje ljubljanske okolice prihaja mleko še iz doline proti Pol-
hovem gradcu. Iz spodnjega dela nekako do Dobrove, kjer je dolina še 
širša in plana, prihajajo večje količine mleka. Tu so kmetje že pred 
vojno prodajali mleko v Ljubljano, dočim jim je v zgornjem delu doline 
dajal gozd glavni zaslužek. V dolini Šujice daje večje količine mleka 
Horjul, ki leži tam, kjer se dolina precej razširi. Mleko iz tega področja 
pobira avto v Kozarjah, Podsmreki, Dobrovi, Gaberjah, Hruševu, Hra-
stenici, Dvoru, Polhovem gradcu, Vrzdencu, Horjulu, Zaklancu, Lesnem 
brdu, Podolnici, Brezju. Zbiralnice so tu v celoti navezane na bližino 
ceste. Kmetje s pobočij mleka ne nosijo do zbiralnic. Na enega kmeta 
je prišlo v tem področju avgusta 1952 127 1 mleka ali 4,2 1 dnevno, to je 
toliko kot na jugovzhodnem delu Barja. 

Iz najbližnje ljubljanske okolice pripelje mleko z vozom Vojno 
trgovsko podjetje na Viču, prav tako prihaja z vozom mleko iz Polja 
in njegove okolice. Z Državnega posestva Jesenkovo v Trnovem pripelje 
mleko kamion, ki razvaža mleko po mlekarnah v mestu. 

Zanimivo je, da ne prihaja v Ljubljano mleko iz Medvod in Med-
nega, ki sama porabita vse mleko. 

Na edino prometno žilo, ki poteka po dnu doline, so navezane vasi 
v Poljanski dolini. Tu prihaja mleko le iz vasi, ki ležijo tostran bivše 
državne meje, onstran nje ne prihaja mleko iz nobene vasi. Zbiralnice 
leže ob cesti, kmetje pa nosijo mleko iz precej oddaljenih in po pobočjih 
raztresenih vasi. Zelo pogoste so vasi, ki ležijo 200—300 m više od zbi-
ralnice, kar ne najdemo nikjer drugje. Značilen je primer raztresene vasi 
Žirovski vrh. katere del nosi mleko v zbiralnico v Zireh, drugi pa v 
Hotavlje, kakor je pač komu bliže. To je v Poljanski dolini od zbiralnice 
najbolj oddaljena vas. Vstran od glavne ceste je le zbiralnica na Javor-
jah, ki leži 300 m nad dolino. Mleko pripeljejo vsak dan z Vozom v 
Poljane. V Poljanski dolini pa tudi drugod se opazi, da kmetje zaradi 
odročnosti ne morejo mleka drugače prodati, kot da ga nesejo v zbiral-
nico. Zato tu vsaka zbiralnica zbira mleko iz večjega števila vasi kot 
v ravnini, kjer ima skoraj vsaka vas svojo. Živine gojijo precej, kar se 
kaže na količini mleka. Največ mleka zberejo v Hotavljah pa tudi drugi 
kraji so precej krepko zastopani, kljub temu da karta kaže za 35,5 % 
manjše količine, kot so v resnici zbrane iz že navedenih vzrokov. Mleko 
pobira kamion in ga vozi v Škofjo Loko, kjer se pasterizira in nato 
odpelje v Ljubljano. Iz Selške doline prihaja mleko le iz Bukovice, 
Dolenje vasi in Selc, pa tudi to v manjših količinah. Mleko pripelje 
voznik v Škofjo Loko. Mleko iz gornjega dela doline porabijo industrij-
ske Ziri, škofjeloška mlekarna zbira mleko z vozmi še v Sori, Godešiču, 
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Trati in Zabnici. Zanimivo je, da gre iz Zabnice mleko v Škof jo Loko in 
v Kranj. Koliko mleka pride povprečno na enega kmeta, se ne da po-
vedati, ker so skoraj v vseh vaseh vključene kmetijske obdelovalne 
zadruge. 

Kranjska mlekarna zbira mleko na področju jugovzhodno od Tržiča. 
Na zahodu dajejo mleko še Brezje in vasi ob vznožju hribovja do Žab-
nice. Od vasi, ki leže najbolj na jugu, pošilja mleko v Kranj še Smlednik, 
na vzhodu pa Komenda. Kranjski mlekarni dajejo mleko še vse vasi na 
ravnini do na severovzhodu se dvigajočega predalpskega hribovja. Iz 
tega področja prihajajo v Ljubljano znatno manjše količine mleka. 
Kranj kot precej veliko industrijsko mesto porabi sam veliko mleka, 
razen tega pa je v Kranju mlekarska šola in sirarnica, ki je avgusta 1952 
predelala 113.290 1 mleka, to je skoraj polovico zbranega. Območje, v 
katerem zbira mleko kranjska mlekarna, ima kvalitetno živino z naj-
boljšo kakovostjo mleka. Vendar je imela sirarna premalo mleka in so 
se dogovorili s kamniškim okrajem, da so jim prepustili pobiranje mleka 
v bivših KLO-jih Zalog, Vodice in Komenda. Razen tega pošiljajo iz 
Kranja mleko na Bled, v Gorice, Kropo, Jesenice in Golnik. V Ljubljano 
so ga avgusta 1952 poslali le 6,8 %>. Zato nas ne začudijo majhne količine, 
ki jih kaže karta. Kakor drugje so tudi tu vasi, ki dajejo mleko, na rav-
nini ali na izkrčenih področjih. Največje količine mleka daje predel, 
ki leži nekako na sredi med Kranjem in Kamnikom, tako Cerklje, 
Komenda, Moste, Vodice, Bukovica in Skaručna, to je področje, ki je 
v glavnem dajalo mleko že pred vojno. Naklo, kjer je bila pred vojno 
zadruga in je Ljubljani dajalo največ mleka, danes po količini mleka ne 
stopa v ospredje. Mleko zbirajo trije kamioni in pet voznikov. Tudi 
marsikje drugje pripeljejo vozniki mleko do ceste ali pa v najbližjo 
zbiralnico. V Kranj pripeljejo vozniki mleko iz Mavčič in ga pobirajo 
tudi po vaseh ob cesti. Drugi voznik pripelje mleko iz zbiralnice Voglje, 
tretji iz Bitenj in Zabnice, četrti pa mleko Vojno-trgovskega podjetja 
v Hrastjah. Tudi mleko iz Besnice pripelje posebni voznik. Kamioni 
gredo po glavnih cestah. Prvi gre skozi Trboje do Most ter skozi Cerklje, 
Šenčur v Kranj. Drugi kamion zbira mleko na progi Predoslje-Preddvor 
in Tenetiše. Tretji kamion pa gre skozi Naklo, Duplje, Tržič, Podbrežje 
in se vrne v Kranj. Odkup mleka je tu zelo dobro organiziran, pa tudi 
količinsko ga ne bi bilo mogoče povečati. Odvečno mleko pošilja kranj-
ska mlekarna s svojim kamionom v Ljubljano. 

Mlekarna v Kamniku zbira mleko v Tuhinjski dolini, Črnem grabnu 
in v podolju tja do Moravč. S tem mlekom krije potrošnjo v samem 
mestu, pošilja pa mleko tudi v druge industrializirane kraje, kakor 
Mengeš, Duplico, Domžale in celo v Kranj. V Ljubljano je avgusta 1952 
poslala 36,6 % zbranega mleka. Zato so tudi krogi na karti manjši kakor 
bi bili v resnici. Pozna se, da so to hriboviti kraji, zato zberejo tu manj 
mleka ko v kranjskem območju, vendar ga v Ljubljano pošljejo več. 
Zbiralnice so tu zelo na gosto razporejene. Vanje nosijo kmetje le iz 
najbližjih vasi. Iz više ležečih hribovskih vasi, kot n. pr. v Poljanski 
dolini, kmetje mleka ne nosijo. Večkrat so hoteli skrčiti število zbiralnic, 
toda potem kmetje mleka niso hoteli dajati. Živino krmijo tu v glavnem 
s senom brez dodajanja krmilnih rastlin. Zadruga v Tuhinju je sedaj 
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začela v tem področju propagirati živinorejo. Največ mleka dajejo 
Moravče, kar ni čudno, ker leže v širši brezgozdni ravnini. Precej mleka 
dajejo tudi Radomlje, čeprav bi lahko tu, na levem bregu Bistrice, kjer 
je zemlja še precej ugodna, in je obilo vasi, dobili večje količine mleka. 
Zdi se, da se tu že kaže vpliv trgov in industrijskih krajev, kakor so 
Domžale, Jarše, Smarca in na severu Duplica. Ljudje namreč raje ku-
pujejo mleko direktno od kmetov, ker je ceneje. Isto je tudi v sami oko-
lici Kamnika. Mleko pobirata dva kamiona. Prvi gre skozi Mengeš in 
nato po Črnem grabnu do Trojan in po Tuhinjski dolini v Kamnik. Drugi 
gre skozi Mengeš, Trzin, Dob, Brezje na Moravče ter se vrača skozi Lu-
kovico, Prevoje, Radomlje, Moste v Kamnik. Trije vozniki pripeljejo 
mleko od oddaljenih vasi do zbiralnic. Povprečno je dal en kmet avgusta 
1952. leta 127 1 mleka, to je toliko kakor v dolini proti Polhovem Gradcu 
ali v okolici Velikih Lašč. 

Tudi na Dolenjskem od Grosuplje proti vzhodu vidimo izrazito na-
vezanost krajev na prometno žilo, bodisi na cesto ali železnico. V tem 
področju so si razdelile nabiranje mleka mlekarne v Grosuplju, Stični 
in Šentrupertu. Zadnji dve mleko tudi predelujeta, kadar ga ima Ljub-
ljana dovolj. V nekoliko širšem področju pobira mleko le grosupeljska 
mlekarna, za kar ji daje možnost širša Grosupeljska kotlina. V Grosuplje 
prihaja mleko od Polic na severu do Malih Lipljenj na jugu. V glavnem 
pobirajo mleko iz vseh bližnjih vasi, ki so laže dostopne in dajejo tako 
količino mleka, da se prevoz še izplača. V tem področju je prišlo avgusta 
leta 1952 na enega kmeta povprečno manj mleka ko na Gorenjskem in 
Barju. Tako pride v Grosupeljski kotlini 1101, v okolici Stične 1231 in 
Šentruperta 1211 za mesec avgust, kot posledica manj intenzivne živino-
reje. Tu gojijo od goveda manj ko 50 % krav. Redijo pa precej volov za 
delo na polju, če ne, pa za to uporabljajo tudi krave. V okolici Grosuplja 
pobirajo vse mleko z vozom ali celo vozičkom in ga v Grosuplju naložijo 
na kamion, ki pelje v Ljubljano mleko iz Stične. 

Mlekarna v Stični pobira mleko od Višnje gore na zapadu pa tja do 
Stehanje vasi in Velikega Gabra na vzhodu. Kraji, ki dajejo mleko, so 
razvrščeni okrog železnice in ceste. Izjema je le dolina Višnjice in Krke 
tja do Zagradca. Tu pa tudi v drugih bolj oddaljenih predelih pobirajo 
ndeko le v najlaže dostopnih vaseh s precejšnjo količino mleka, ker sicer 
stroški prevoza do Ljubljane tako narastejo, da se prevoz ne izplača. 
Največje količine mleka dobi voz, ki zbira mleko v Veliki Črneli, Gorenji 
vasi in Kompoljah. Mleko pobira avto, ki pripelje iz Ljubljane, gre skozi 
Šentvid v Bogo vas in Veliki Gaber, nato gre skozi Radohovo vas do 
Temenice in se vrne v Stično ter nadaljuje pot do Krke, kamor pripelje 
voznik mleko iz Zagradca, Marinče vasi, Leš in Gabrovčca ter se vrne 
v Stično. Z vsem nabranim mlekom se nato odpelje v Ljubljano in vzame 
na poti mleko v Višnji gori in Grosuplju. Avgusta 1952 so iz tega pod-
ročja poslali 41,4 % vsega zbranega mleka v Ljubljano, ostalo pa je mle-
karna predelala v sir, ker je Ljubljana imela takrat dovolj mleka. Še 
večja se nam pokaže navezanost krajev na cesto v okolici Trebnjega. 
Mleko pobirajo le po glavni cesti s kamionom, z vozom pa pripeljejo 
mleko do ceste le iz Dobrniča in Trebelnega. Mleko pasterizirajo v mle-
karni v Šentrupertu in ga pošljejo v vlakom v Ljubljano. Le v poletnih, 
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najbolj vročih mesecih pa mleko odpeljejo s kamionom, da pride hitreje 
v Ljubljano in se med potjo ne sesiri. Na tem primeru pa tudi postojn-
skem, kjer vozijo mleko preko vsega leta s kamionom, vidimo, da tudi 
tam, kjer je železnica, kamion zaradi hitrejšega prevoza železnici uspešno 
konkurira. Y okolici Trebnjega se je skrčilo odkupno področje. Tako je 
odpadla okolica Čateža in Sv. Križa. Pozimi, ko je potreba po mleku 
največja, so ceste zelo slabo prehodne in količine mleka majhne. 

V ravni brežiško-krški kotlini in na Bizeljskem je prišlo avgusta 1952 
na enega kmeta povprečno 1411 mleka, t. j. za vrhniškim in kranjskim 
predelom največ. Čeprav kvaliteta živine ni posebno dobra, gojijo precej 
goveda. Y vsem predelu da največ mleka Bistrica ob Sotli. Z vozom po-
birajo mleko le iz najbližje okolice Brežic, drugod pa pobira po vaseh 
mleko kamion in nimajo zbiralnic. Avto gre skozi Skopice, Veliko vas, 
•Škocjan, Zameško, Groblje, Kostanjevico, Veliko Mraševo do Brežic. 
Mleko dajejo le vasi, ki leže ob cesti, dočim vasi, ki so bolj oddaljene, 
mleka ne prinašajo. Isto je tudi na Bizeljskem, kjer avto pobira mleko 
na potu skozi Dečna sela, Zupelevce, tja do Bistrice ob Sotli: nazaj grede 
pa skozi Vrhje in Dobovo do Brežic. Mleko v Brežicah pasterizirajo in 
so avgusta 1952 poslali v Ljubljano 50,7 % zbranega mleka. V Ljubljano 
pošiljajo mleko po železnici. 

Kot zadnji predel si oglejmo še predel, kjer se uveljavlja zakrase-
vanje, kjer se vrste kraška polja, podolja in planote od Hotederščice in 
postojnske kotline, tja do Dobrepolj. 

Že na prvi pogled opazimo, da oddajajo mleko vasi, ki se vrste v črti 
kraških polj in podolij od Godoviča na severozahodu do Podgore na 
Ložkem polju na jugovzhodu. Kot precej močni dobavitelji se pokažejo 
kraška polja, tako Planinsko, Cerkniško in Ložko. Bujna trava, čeprav 
ponekod kisla, daje osnovo tamkajšnji živinoreji. Planote pokrite z bujno 
travo, mleka ne dajejo. Posebno viden je primer Blok, ki ne dajejo 
mleka, čeprav imajo na planoti velike travnike in pašnike. Tu je namreč 
še iz predvojne dobe v Novi vasi mlekarna, ki mleko (okrog 3000 1 
dnevno) iz vsega območja Blok zbira in predeluje. Nekaj časa pa je 
mleko tudi z Blok prihajalo v Ljubljano. Nadalje nas začudi, da mleka 
ne daje Doljni Logatec. Vzrok je popolnoma ekonomski. Ljubljansko 
podjetje je v Dolnjem Logatcu plačevalo mleko enako kot v drugih bolj 
oddaljenih krajih in ne po ceni za Ljubljano-okolico. Zato so prenehali 
dajati mleko in ga v mlekarni v Dolnjem Logatcu predeljujejo Sploh 
se pri vseh krajih, ki imajo mlekarno, kaže tendenca po predelovanju 
mleka, ker jim pri tem ostane doma sirotka za krmljenje prašičev. Po 
veliki količini poslanega mleka stopita v ospredje kobilarna v Lipicah 
in Koče. Sama kobilarna je dala avgusta 1952. leta 16.3631 mleka, t. j. 
545,41 dnevno. Pri Kočah daje glavno količino državno posestvo v Kočah, 
vendar pa so tu vštete tudi druge okoliške vasi. Katere so te vasi, ne 
morem reči, ker podatkov za to nisem mogla dobiti. Isto je tudi pri ko-
ličini, ki jo navajam za Postojno, čeprav je tu vključena tudi njena 
okolica. Vse to mleko v glavnem pobirajo s kamioni. Prvi kamion gre 
skozi Vrhniko do Kale, kamor pripelje voznik mleko iz Godoviča in 
Hotederščice, nadaljuje pot preko Planinskega polja in se vrača. Drugi 
kamion gre skozi Dolnji Logatec, Laze, Unec, Cerknico, Grahovo, Bloško 
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polico, Lož in Podgoro ter se vrača skozi Dane in Gornje jezero na 
Grahovo, nato pa po isti poti v Ljubljano. 

V tem. predelu je mlekarna le še v Velikih Laščah, ki podobno kot 
stiška in šentruperška regulira dotok mleka v Ljubijano. Tako je avgusta 
leta 1952 poslala v Ljubljano le 42,3 % v svojem področju zbranega 
mleka. Zato kažejo te zbiralnice sorazmerno majhne količine oddanega 
mleka, tako Male Lašče, Raščica, Knej, Stope, Logarji, Grm, Karlovica, 
Mala Slevica, Dvorska vas, Škrlovica, Spodnje Retje, Srebotnik in Velike 
Lašče. Po teh vaseh pobira mleko avto. Avto iz Velikih Lašč je avgusta 
pobiral mleko tudi v dobrepoljski dolini in ga preložil na avto, ki pri-
pelje mleko iz Loškega potoka in gre v Ljubljano. Največ mleka v Dobre-
poljah dajejo Kompolje. Količina mleka, ki ga je avgusta tu dal po-
vprečno 1 kmet, je v Dobrepoljah najnižja od vseh predelov, ki dajejo 
Ljubljani mleko in znaša 101 1, t. j. komaj 3,3 1 dnevno, medtem ko je 
v Velikih Laščah 1271 in Loškem potoku 1331, t. j. 4,41 dnevno. Da 
kmetje v Dobrepoljah dajejo tako malo mleka, bo brez dvoma vzrok 
tudi v tem, da se je od tod veliko prebivalstva med vojno izselilo, pre-
ostalo pa si še ni opomoglo od gospodarskih posledic vojne. 

Razen tega dobiva Ljubljana mleko še iz Ribniške doline. Zanimivo 
je n. pr., da so državna posestva v Kočevju, ki so producirala veliko 
mleka odlične kakovosti, svoje mleko sirila. Za oskrbo samega Kočevja 
pa je moralo ljubljansko podjetje »Mleko« prepustiti del Ribniške doline. 
Mleko pobira tu kamion, ki gre skozi Turjak, Velike Lašče, Žlebič do 
Ribnice, kamor pripeljejo vozniki mleko iz okolice, nato se vrne do 
Žlebiča, gre v Loški potok skozi Sodražico, Mali log do Travnika ter se 
po isti poti vrača in naloži še mleko iz okolice Velikih Lašč in Dobrepolj. 
Prej so pobirali mleko še v Sv. Gregorju, pa so to opustili. 

Če pogledamo karto, vidimo, da je ostala Bloško-Rakitniška planota 
izven področij, ki so na karti označena kot ljubljanski dobavitelji mleka 
in leže v glavnem ob cestah. Da Bloke ne dajejo mleka zaradi mlekarne 
v Novi vasi, sem že omenila. Iz Cajnarjev in Sv. Vida na Rakitniški 
planoti, so prej dobivali mleko, pa so kasneje zaradi oddaljenosti to 
opustili. Sedaj kmetje tu doma predelujejo mleko v maslo in ga pro-
dajajo podjetjem. Ta predel, Črni vrh nad Idrijo in Rovte, je področje, 
kjer kmetje sami doma napravijo največ masla in ga potem prodajajo 
podjetju »Mleko«. Vse zbiralnice mleka kupujejo maslo od kmetov, 
seveda če je ustrezne kvalitete. 

Ostale mlečne izdelke, ki jih delajo v mlekarnah, dobiva Ljubljana 
v glavnem s Tolminskega (Kobarid, Bovec, Idrija), Bohinja, Murske 
Sobote, Nove vasi in Kočevskega. 

Ob pogledu na karto opazimo, da razen Bizeljskega iz Štajerske 
Ljubljana mleka sploh ne dobiva. Ozka dolina Save 1er velika poraba 
Trbovelj in okoliških rudarskih in industrijskih mest so vzrok, da se na 
moji karti pokaže predel od Brežic tja do Polja pri Ljubljani kot velika 
bela lisa. Prej je dajal mleko še del posavskega področja, ker je avto, ki 
gre skozi Dolsko, nadaljeval pot do Hotiča in Vač. Kasneje so to opustili, 
ker so tu dobivali premalo mleka, da bi se izplačali prevozni stroški, ki 
so vpričo številnih klancev precejšnji. Tudi predel med dolenjsko že-
leznico in Savo ne daje mleka zaradi raztresenih naselij in slabih poti. 
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Gibanje količin mleka 

V predvojni dobi je dovoz mleka v Ljubljano glede količine zelo 
variiral. Vendar se kaže tendenca k večjemu dovozu, kar je delno tudi 
uspelo. Da bi po končani vojni obdržali stalen dotok mleka, so ohranili 
obvezno oddajo mleka. Vendar so bile kljub temu količine mleka, ki so 
prihajale v Ljubljano, zelo majhne in niso mogle zadostiti potrebam, saj 

. so dobivali največ po 18.000 1 dnevno, v nemlečnih mesecih pa le 6000 1. 
Vojna je namreč na živini pustila močne posledice. Mnogo živine je bilo 
odpeljane, veliko pa so je kmetje tudi sami pojedli, razen tega pa je 
bila še tista živina, ki je ostala, v zelo slabem stanju. Taka živina seveda 
ni mogla dajati Ljubljani zadostnih količin mleka. Med vojno je posebno 
trpela Dolenjska, zato je bil dovoz mleka takoj po vojni v glavnem 
usmerjen iz Ljutomera, Ptuja ter delno iz Gorenjske in ljubljanske 
okolice, z Dolenjske pa le malo. Razen tega je bila Slovenija med vojno 
razkosana in je bilo treba v sedaj združeni Sloveniji organizirati odkup 
in dovoz mleka. Da to ne gre tako hitro, je popolnoma jasno. 

Prve podatke o količinah mleka, ki jih je dobivala Ljubljana, imam 
šele od marca 1946. Sklenjeni podatki so do vključno septembra 1949, 
nato imam zopet podatke od julija 1950 do konca leta 1952. Manjkajo mi 
torej podatki med septembrom 1949 in julijem 1950, t. j. doba 10 mesecev 
ali skoraj celega leta. V podjetju »Mleko« so namreč sprejemno knjigo 
za to dobo izgubili, drugje pa nisem mogla teh podatkov dobiti. Na ta 
način je nastala vrzel in je zato nemogoče opazovati zaporedno gibanje 
količin mleka za vso povojno dobo. 

Posebno se pokaže ta vrzel pri primerjavi letnega dovoza mleka 
v Ljubljano. V glavnem se kaže naraščanje količin mleka, ki so prihajale 
v Ljubljano, ki pa zadnji dve leti, t. j. 1951 in 1952, zopet padeta. Zaradi 
manjkajočih podatkov posameznih mesecev zaradi izgubljene knjige se 
mi zdi bolje kot absolutne podatke, koliko je prišlo mleka takrat v Ljub-
ljano, podajati raje, koliko mleka pride povprečno mesečno v Ljubljano. 
Tako je leta 1947 prišlo povprečno 428.702 1 mesečno, toda ker mi manj-
kajo podatki za januar in februar, ko pride po navadi malo mleka, bi 
bila ta številka verjetno še nižja. Takrat je mleko prihajalo že iz precej 
velikega področja, toda v majhnih količinah. 

Ze naslednje leto, t. j. leta 1947 se nam kaže že višji povpreček, t. j. 
475.433 1 mesečno, kar vzamem za indeks 100, in je posledica povečanja 
ozemlja, s katerega prihaja mleko. V tej dobi je Ljubljana dobivala 
mleko iz področja okrog Ljutomera, Ptuja, Stične, Šentruperta in Šent-
lovrenca, razen že prej omenjenih področij. Na ta način so lahko prišle 
večje količine mleka v Ljubljano, ker ga v bližnji okolici niso mogli 
dobiti. 

Leta 1948 se je količina mleka, ki je prišla v Ljubljano, zopet znatno 
povečala, saj je takrat prišlo mesečno povprečno 565.7381 mleka ali 
indeks 118. V tej dobi se je živina delno popravila od škode, ki jo je 
doletela med vojno, razen tega pa so takrat pošiljali v Ljubljano mleko 
še iz območja Brežic, Rakeka in Postojne. Vendar povečanje količin 
mleka ne gre samo na račun povečanja ozemlja, ki je dobavljalo mleko, 
marveč tudi na račun pridobivanja novih dobaviteljev v starih pod-
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ročjih. Čeprav je bila oddaja mleka obvezna, kmetje tega v polni meri 
niso izpolnjevali, ker so bili mnenja, da mleko slabo plačujejo. Da so za 
oddano mleko dobivali tudi otrobe, niso računali. 

Za naslednji dve leti, t. j. leta 1949 in 1950, povprečja skoraj ne 
moremo upoštevati zaradi manjkajočih podatkov. Tako bi za leto 1949 
prišlo povprečno 481.1391 mleka mesečno, kar je očito premalo, ker nista 
bila upoštevana oktober in november kot najbolj mlečna meseca. Prav 
tako ne ustreza stvarnosti povprečni mesečni dovoz mleka v Ljubljano 
leta 1950, ko je znašal 673.845 1. Ta očitno previsoka številka je posledica 
dejstva, da so pri povprečju upoštevani le meseci od julija do decembra, 
za katere sem imela podatke. To so meseci, ko je dovoz nadpovprečno 
velik in tudi povprečje tega ne odgovarja stvarnosti. 

Zopet realno povprečje za mesečni dovoz nam kaže leto 1951, ko je 
znašal le 497.8271 (indeks 105), t. j. le nekaj več ko leta 1947. Vzrok padli 
količini mleka, ki je takrat prišla v Ljubljano, je predvsem v prehodu 
iz obveznega odkupa mleka v prosto prodajo. Že pred sprostitvijo trgo-
vine pa tudi po njej, kmetje niso hoteli prodajati mleka, marveč so ga 
sami porabili doma, ali pa ga predelovali. Poleg tega je bila tudi organi-
zacija odkupa v. razkroju in je bilo treba organizirati odkup mleka na 
novo, kar je imelo seveda za posledico zmanjšanje dovoza mleka v Ljub-
ljano. V tej dobi se že začne predelava mleka v Ljubljani. Če se je mleko 
pri transportu pokvarilo, so ga začeli v Ljubljani predelovati v skuto. 
Razen tega pa je včasih mleka ostalo, ker ga niso mogli prodati in so ga 
tudi morali predelati. Do takrat so pokvarjeno mleko vozili v Kranj, da 
ga je predelala tamkajšnja mlekarna. Dokler je bilo mleko na karte, 
mleka ni ostajalo, ker so vsega prodali. 

Nekoliko višji mesečni povpreček dovoza mleka v Ljubljano je na-
slednje leto, t. j. leta 1952, ko je znašal 549.6121 (indeks 116). Toliko 
mleka tudi povprečno v Ljubljani prodajo. Potrebe Ljubljane so sicer 
večje, toda nizka kupna moč prebivalstva povzroča, da mleka ne ku-
pujejo v večjih količinah, čeprav so cene mleku v skladu s cenami ostalih 
predmetov. Če bi se mleko pocenilo, na kar zaenkrat ni računati, bi 
povpraševanje po mleku hitro naraslo. Da je mleka zadosti, nam kažejo 
primeri, ko mleka tudi ostaja in ga morajo predelati. Izjema je seveda 
lanska jesen in zima, kar bom še obravnavala. 

Tak je površen pregled dovoza mleka v Ljubljano poleti. Dovoz 
mleka v posameznih mesecih nam kaže popolnoma drugačno sliko. 

Že površen pogled na diagram o mesečnem dovozu mleka v Ljub-
ljano nam pokaže v posameznih letih močno kolebanje količin mleka 
po mesecih, v letu 1952 pa že bolj enakomerno stanje. Prej, dokler Ljub-
ljana še ni imela dovolj mleka, je sprejela vse količine, kolikor jih je 
kjerkoli dobila. Danes je v glavnem razen v izjemnih primerih mleka 
dovolj in se zato dotok mleka regulira po potrebi. V letih po vojni je 
Ljubljana sprejemala vse količine mleka, ki jih je le mogla dobiti, zato 
nam diagram v posameznih mesecih kaže velike skoke v količinah mleka, 
ki je prišlo v Ljubljano. Po navadi je prišlo največ mleka meseca 
oktobra. Takrat ga kmetje ne porabijo veliko doma, pa tudi produktiv-
nost krav je v tej dobi velika. Najmanj mleka pride aprila, ko dajejo 
krave manj mleka zaradi pomanjkanja krme, ki nastane po navadi spo-
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mladi tik pred pomladansko pašo. To so le glavne poteze. V podrob-
nostih se nam pokažejo v posameznih letih znatne razlike. Leta 1946 
nastopi normalen padec v dovozu aprila in nato količina mleka posto-
poma raste do oktobra in v novembru nenormalno naglo pade. Še 
nekoliko manjši dovoz kaže december, januar naslednjega leta pa znaten 
skok. Vzrok bo verjetno v izterjevanju obvezne oddaje iz prejšnjih let. 

Leto 1947 kaže zopet normalni nižek dovoza aprila, nato pa dovoz 
narašča ter junija doseže zelo visoke količine. Julij pokaže močan padec 
dovoza, kar bi se delno razložilo s tem, da je takrat na kmetih veliko 
dela na polju in precej mleka v poletni vročini nakisajo in doma tudi 
porabijo. Zanimivo pa je stanje v naslednjih štirih mesecih, ko je prišlo 
približno enako mleka v Ljubljano. Nato pa se zopet kaže izrazit padec 
v decembru in rahel porast v januarju naslednjega leta. Padec v de-
cembru si razlagajo tudi s tem, da decembra porabijo kmetje doma več 
mleka, ker delajo takrat presno maslo pa tudi za potice ob Božiču rabijo 
mleko, kar se kaže v manjši količini oddanega mleka in s tem tudi na 
dovozu mleka v Ljubljano. 

Kot v prejšnjih letih se nam leta 1948 kaže isti nižek v aprilu in 
nato dovoz mleka narašča do septembra. Takrat je dosegel izredno visoko 
številko, saj je znašal 872.2171 (letos povprečno 549.6121) in je bil od 
njega le nekoliko višji oktobra 1950. Kako velik porast je bil septembra 
leta 1948 nam kaže primerjava z aprilom tega leta, ko je prišlo v tem 
letu najmanj mleka v Ljubljano. Septembra je namreč prišlo skoraj tri-
krat (2,9 krat) toliko mleka ko v aprilu. Tako velike razlike med po-
sameznimi meseci so povzročali štajerski dobavitelji, zlasti Ljutomer, ki 
je pošiljal v višku sezone dnevno celo 10—12.000 1 mleka. Ljubljana je te 
velike mesečne količine, ki so takrat prihajale, z lahkoto konzumirala, 
saj so si ljudje takrat mleko želeli, razen tega pa je bila cena mleku zelo 
nizka z ozirom na drug živež v prosti prodaji. Na to veliko kolebanje 
mleka v dovozu je vplivalo tudi to, da nikjer na Dolenjskem, Notranj-
skem in Gorenjskem mleka takrat niso predelovali kot to delajo danes. 
Tako se je še naravno variiranje mlečnosti krav direktno odražalo na 
dovozu mleka v Ljubljano. 

Leto 1949 kaže podobno stanje. Meseca marca je prišlo v Ljubljano 
najmanj mleka v celotni povojni dobi, saj je takrat prišlo le 250.375 1. 
Za leto 1950 nimam podatkov za vse mesece. Meseca oktobra je v tem 
letu prišlo največ mleka v celotni povojni dobi in sicer 896.214 litrov. 
Podobno kot leta 1948 je k tem velikim količinam prispeval zlasti dovoz 
iz ljutomerskega in mursko-soboškega okraja. 

Leta 1951 se nam kaže močan padec dovoza mleka v marcu in aprilu. 
Delno je to vpliv suše leta 1950, še več pa prehod iz obvezne oddaje v 
prosto trgovino. Sprostitev trgovine za druge artikle je nastopila prej 
kot za mleko. Zato kmetje mleka niso hoteli oddajati po nizki ceni, 
medtem ko so ostale potrebščine morali plačevati po višjih prostih cenah. 
Vendar tudi pozneje ni prihajalo v Ljubljano veliko več mleka. Ljuto-
merski okraj ni več pošiljal mleka, razen tega je Ljubljana tudi z Go-
renjskega dobivala manj mleka, ker so prenehali dajati mleko škofje-
loški, kranjski in delno tudi kamniški okraj. Kasneje se je količina 
mleka nekoliko povečala, vendar so količine mleka, ki danes prihajajo 
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v Ljubljano, premajhne za toliko prebivalstva kot ga ima Ljubljana. 
Le ker Ljubljančani nimajo zadosti denarja, ga v tako majhni meri 
kupujejo. To nam ilustrira tudi dejstvo, da konec meseca prodajo manj 
mleka kot v začetku, ker potrošnikom takrat primanjkuje denarja. V 
razliko s prejšnjimi leti kaže leto 1952 precej enakomeren dovoz mleka 
v Ljubljano. Dovoz mleka regulirajo mlekarne v odkupnih področjih. 
Tu namreč predelajo odvišno mleko, ki ga v Ljubljani ne bi prodali. S 
takim predelovanjem mleka so začeli takoj po sprostitvi odkupa mleka 
in dvigom prodajne cene. Mleko predelujejo na Vrhniki, v Velikih 
Laščah, Stični in šentrupertu. Kamnik, Kranj, Škofja Loka in Postojna 
pa pošiljajo le odvišne količine mleka. Precej enakomeren dovoz mleka 
v lanskem letu moti izrazit padec v februarju. Ta padec je povzročil 
otežkočen dovoz mleka zaradi velikega snega v tem mesecu, ko je bil 
promet v nekaterih krajih dolgo nemogoč. Naraven padec kaže mesec 
april, nato pa dovoz zopet nekoliko naraste in se drži do oktobra precej 
enakomerno. V tej dobi so mlekarne veliko mleka sirile. Tako so te mle-
karne do oktobra predelale 617.000 1 mleka, t. j. več kot ga je Ljubljana 
mesečno porabila (549.0001). Padec mleka kaže zopet november in de-
cember, delno zaradi naravnega padca, ko preidejo krave na suho krmo, 
pa tudi zato, ker kmetje niso bili zadovoljni z odkupno ceno in so odda-
jali manj mleka. Pozna pa se že pomanjkanje krme zaradi lanske suše in 
ker kmetje težko dobijo otrobe za krmo. Suša je posebno prizadela Pri-
morsko. V tej dobi so tudi prenehali predelovati mleko v mlekarnah. Da 
se Ljubljani zagotovi zadostna količina mleka, je bilo potrebno povečati 
odkupno področje. Tako je že v novembru začela Ljubljana dobivati 
mleko s Tolminskega, ki ga pošilja dnevno z vlakom po 1000 1, iz oko-
lice Sežane (okrog 5000 do 3500 1 dnevno) in s Kočevskega. 

Plan dovoza mleka v Ljubljano za leto 1952 je predvideval večje 
količine mleka. Planirano je bilo 7,645.0001 mleka, dejansko pa je prišlo 
v Ljubljano 6,595.3401 mleka, t. j. nad 1,000.0001 manj kot je predvideval 
plan. Plan je bil dosežen le marca, maja in junija, medtem ko je v ostalih 
mesecih prišlo v Ljubljano manj mleka kot je bilo planirano. Največja 
razlika med planiranim in dejanskim dovozom mleka je bila v jeseni, ko 
se v nekaterih mesecih razlikuje celo do ene tretjine. 

Zanimiva je primerjava povprečne količine mleka na enega prebi-
valca v Ljubljani in v ostalih evropskih državah. Pred vojno je v letih 
1930—34 znašala poraba mleka v vseh oblikah v Ljubljani na enega 
prebivalca okrog 1251, medtem ko je znašala v Novi Zelandiji 5751, 
Švici 5091, Avstraliji 4601, Norveški 4461, Danski 4141. Manj od Ljub-
ljane je porabila Italija, kjer je prišlo na enega prebivalca 1051. Kot 
vidimo iz tega, je Ljubljana znatno zaostajala v porabi mleka in mlečnih 
proizvodov za drugimi državami z visoko razvitim življenjskim stan-
dardom.3 

Ce primerjamo, koliko mleka je letno prišlo na enega Ljubljančana 
pred vojno in po vojni, vidimo precejšnjo razliko. Pred vojno, leta 1936, 
je Ljubljana porabila povprečno 110 1 mleka na osebo. V istem času je 
v Švici prišlo na osebo 3801, v Angliji 3381, na Švedskem 323 1 in na 

3 Ekonomska revija 1951, št. 3—4, str. 264, Lavrič: Osnovna vprašanja slo-
venskega kmetijstva. 
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Danskem 260 1. Tudi v porabi svežega mleka je torej pred vojno Ljub-
ljana zaostajala za drugimi državami.4 

Danes se je to stanje še poslabšalo. Leta 1952 je Ljubljana porabila 
6,595.340 1 mleka. Če računamo, da je imela Ljubljana po ljudskem štetju 
1948. leta 121.492 prebivalcev, pride na enega prebivalca le 54,21 mleka 
letno. To je zelo majhna količina in pri današnjem stanju tudi ni velike 
verjetnosti za skorajšnji porast. Vzrok za tako majhno porabo je, kot 
sem že omenila, slaba kupna moč prebivalstva, razen tega pa je Ljub-
ljana zelo nestalen konzument in je zelo težko ugotoviti potrebe po mleku 
v posameznih dneh. Tako je v nekaterih dneh preveč mleka v prodaji, 
drugič ga pa zopet primanjkuje. Večina Ljubljančanov namreč ne ku-
puje vsak dan mleka in v istih količinah kot je bilo to pred vojno, ko so 
zlasti kmetje imeli svoje stalne odjemalce. Zaradi tega je danes tudi težko 
preračunati, koliko bo Ljubljana mleka konzumirala, in s tem tudi vskla-
diti dovoz mleka v Ljubljano. 

Spreminjanje področij, ki dajejo mleko Ljubljani 

Ljubljana je bila v povojnih letih navezana na dovoz mleka iz naj-
različnejših predelov Slovenije. Predeli, ki so Ljubljano zalagali z mle-
kom, so se v posameznih letih precej menjavali. Ves čas je dajala Ljub-
ljani mleko le njena najbližja okolica, zlasti Ljubljansko barje ter 
predel od Tacna do Dolskega. 

Leta 1946 je Ljubljano zalagala z mlekom predvsem njena najbližja 
okolica, tako vasi okrog Rudnika, Polja, Dobrunj, Brezovice, Črne vasi, 
na severu pa vasi okrog Črnuč in Dravelj. Razen tega je mleko prihajalo 
iz bolj oddaljenih predelov, tako z Dolenjskega iz okolice Grosuplja, 
Velikih Lašč in Ribnice. Precej mleka je pošiljalo tudi obrobje Barja 
okrog Vrhnike, Horjula, Borovnice ter Brezovice. Z Notranjskega je pri-
hajalo mleko le iz okolice Logatca, z Gorenjskega iz kranjskega in 
škofjeloškega okraja, konec leta pa tudi iz kamniškega. Proti koncu leta 
je začelo prihajati mleko tudi iz zelo oddaljenih krajev, od koder so 
mleko vozili z vlakom. Tako iz okolice Maribora, Murske Sobote, pa tudi 
iz Šentruperta in Šentlovrenca. Kot vidimo, so v prvih povojnih letih 
oskrbovali Ljubljano z mlekom v glavnem predeli, ki med vojno niso 
veliko trpeli, zlasti kar se tiče živinoreje. 

Konec leta 1947 je začela pošiljati Ljubljani mleko okolica Ptuja in 
Ljutomera, prenehalo pa je prihajati mleko iz območja Murske Sobote, 
Maribora in Kranja. Ljubljana se je v tej dobi še bolj naslonila na 
agrarne predele Štajerske. V Kranju so začeli takrat predelovati mleko 
in so ga potrebovali zase. Na Dolenjskem in Notranjskem je ostalo stanje 
enako kot prejšnje leto, le da je neredno prihajalo mleko iz okolice 
Stične. 

Leto 1948 kaže zopet nekatere spremembe, četudi je ostalo področje, 
ki je zalagalo Ljubljano z mlekom, v glavnem isto. V tem letu je še vedno 
prihajalo mleko iz Štajerskega. S svojimi količinami se je uveljavljala 

4 Ida Güstin: Preskrba Ljubl jane z mlekom, Kronika slovenskih mest, 
Ljubl jana 1939. 
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zlasti okolica Ljutomera. V začetku leta je zopet pošiljala mleko tudi 
okolica Murske Sobote, medtem ko je Ptuj prenehal. Konec leta je začela 
zalagati Ljubljano z mlekom tudi Krška kotlina. Kmetje, ki so bili med 
vojno izseljeni, so se vrnili na svoje domove in so hitro zopet pričeli 
gojiti živino ter tako tudi s svojim mlekom prispevali k preskrbi Ljub-
ljane. Okolica Stične je že redno pošiljala Ljubjlani mleko. 

Leta 1949 je slika podobna, le da je okolica Murske Sobote poleti 
prenehala pošiljati mleko in ga ni pošiljala do avgusta naslednjega leta. 

Mleko pa je leta 1950 začelo prihajati z Blok, katero je do tedaj 
predelovala mlekarna v Novi vasi. Ze v tej dobi, še bolj pa naslednje 
leto, t. j. 1951, se kažejo posledice težnje, da bi se Ljubljana v dovozu 
mleka naslonila predvsem na bližnje kraje, kjer naj bi se intenzificiralo 
mlekarstvo. Prenehal naj bi dovoz mleka iz Štajerske in Prekmurja, 
kjer naj bi odvišne količine mleka predelovali. S tem bi odpadel dolg 
iu zamuden transport, ki je kvaliteti kakor tudi ceni mleka znatno 
škodoval. 

Tako vidimo leta 1951 v dobaviteljih mleka Ljubljani značilen pre-
okret, ki se je v lanskem letu še stopnjeval. Vsi štajerski dobavitelji so 
odpadli, tako da od julija 1951 Ljubljana ni več dobila mleka iz Šta-
jerske. V preskrbi mleka se je intenzivneje naslonila na Dolenjsko, Pri-
morsko in Notranjsko ter je tu vključila v dobavljanje mleka nekatere 
nove predele. Tako je Ljubljana začela dobivati mleko iz Loškega po-
toka, okolicé Postojne, pri čemer je zlasti prispevalo državno posestvo 
Koče in kobilarna Lipica, Planinskega polja, okolice Pivke, Ilirske Bi-
strice in Hruševja. Gorenjski dobavitelji, tako kranjski, škofjeloški in 
kamniški okraj so skoraj popolnoma prenehali pošiljati mleko. Precej 
mleka so sami porabili v svežem stanju, še več so ga pa predelali. Zani-
mivo pa je, da je Ljubljana v poletju 1951 večkrat pošiljala mleko na 
Jesenice, in sicer po 3200 1 dnevno. Jesenice kot industrijski kraj pora-
bijo veliko mleka. Krave iz okolice Jesenic so v tej dobi večinoma po 
planinah in Jesenicam mleka ne dajejo. Zaradi proste trgovine so zato 
Jesenice lahko dobile mleko iz Ljubljane, ki ga je takrat imela dovolj. 

V preteklem letu, t. j. leta 1952, so začeli Ljubljani pošiljati mleko 
tudi Godovič, Grčarevec, Hotedršica in okolica Prestranka. Od poletja 
naprej pa dajejo mleko tudi Dobrepolje. Iz okolice Pivke in Ilirske Bi-
strice je ljubljansko podjetje prenehalo kupovati mleko, ker so mu 
dolivali vodo in s tem slabšali kvaliteto. Ti kraji, prav tako kakor Se-
žana, niso bili zaradi tega prizadeti, ker so mleko vozili na Reko, pa tudi 
v Trst, za kar so dobili devize in se jim je bolje izplačalo. Prav tako so 
prenehale pošiljati mleko Bloke, ker so v Novi vasi, kjer je mlekarna 
bila že pred vojno, začeli mleko zopet siriti. Sklenjeno je namreč bilo, 
naj Ljubljano oskrbujejo z mlekom od oddaljenejših krajev predvsem 
tisti, ki nimajo doma možnosti predelave. 

Zaradi jesenskega pomanjkanja mleka je bilo potrebno razširiti 
dobavno področje mleka. Tako je začelo Ljubljani pošiljati mleko Ko-
čevsko, kjer so ga do tedaj predelovali. Prav tako so začeli dobivati 
mleko s Tolminskega, ki prihaja z vlakom, kar se do sedaj še nikoli ni 
zgodilo. Prav tako je začela pošiljati mleko okolica Sežane, ki je do tedaj 
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pošiljala dnevno po 40001 mleka v Trst. Z novo pogodbo kupuje Trst 
dnevno le 1000 1 mleka in zato ostalih 3000 1 pošiljajo v Ljubljano. 

Kot sem že večkrat omenila, vplivajo razen prirodnih pogojev na 
pošiljanje mleka v Ljubljano, tudi popolnoma ekonomski faktorji. Tako 
je n. pr. podjetje na Vrhniki oktobra in novembra 1952 prenehalo poši-
ljati mleko v Ljubljano zaradi prenizke cene in so ga raje sirili. Ljub-
ljansko podjetje je ceneje dobilo mleko v oddaljenem Loškem potoku 
ali kje drugje kljub prevozu, kakor če bi bili mleko dražje kupovali na 
Vrhniki. 

Primerjava sedanjega stanja s predvojnim 

Ce primerjamo današnji dovoz mleka s predvojnim, se nam poka-
žejo zelo velike razlike. Popolnoma se je spremenil način dovoza. Tudi 
območje, ki danes zalaga Ljubljano z mlekom, se je močno povečalo, 
medtem ko se je količina pripeljanega mleka skrčila. Primerjavo za 
predvojno dobo sem naredila za leto 1936, za katero so edino dostopni 
podatki v razpravi Ide Guštin: Preskrba Ljubljane z mlekom, objavljeni 
v Kroniki slovenskih mest 1939. 

Pred vojno so v glavnem dovažali mleko v Ljubljano največ kmetje 
sami z ročnimi vozički, ki so bili na ljubljanskih ulicah pogost pojav. 
Bolj redko so iz bližnjih vasi mleko nosili. Pogosto so mleko pripeljali 
s triciklom ali biciklom. Večje količine mleka ali pa iz bolj oddaljenih 
krajev so pripeljali z vozom s konjsko vprego, kakor n. pr. iz Bernikov 
ali Turjaka. Oddaljeni kraji ob železnici so pošiljali mleko z vlakom, 
kot n. pr. Zabnica in Žalna, Naklo in Škofja Loka pa sta pošiljala mleko 
s kamionoma.5 

Kot smo videli, je današnji prevoz mleka modernejši, velikopotez-
nejši ter hitrejši, kar je tudi nujno potrebno, da pride mleko iz odda-
ljenih krajev še sveže v Ljubljano. S tem, da se mleko organizirano 
dovaža v Ljubljano, lahko to delo izvrši manj ljudi kot prej, ko je skoraj 
vsak sam dovažal mleko v Ljubljano. 

Največje razlike s predvojnim stanjem se kažejo v ozemlju, ki do-
bavlja Ljubljani mleko. Teritorij, ki danes zalaga Ljubljano z mlekom, 
se je v primeri s predvojnim močno povečal. Ljubljani dobavljajo mleko 
vsi kraji, ki so ji ga pošiljali pred vojno, razen tega pa so se tem pridru-
žili še novi predeli, zlasti na Dolenjskem in Notranjskem, delno pa tudi 
na Gorenjskem in Primorskem. 

Ker Ljubljana ne dobiva več mleka kot pred vojno, teritorij, ki za-
laga Ljubljano z mlekom, pa se je močno povečal, nam to kaže, da 
področje, ki je pred vojno Ljubljani dajalo mleko, dobavlja danes manj 
mleka kot pred vojno. Zato je bilo nujno, da so začeli dovažati mleko 
v Ljubljano iz bolj oddaljenih krajev. Radij dovoza se je sicer v primeri 
s prvimi povojnimi leti, ko je Ljubljana dobivala mleko tudi iz okolice 
Murske Sobote in Lendave, močno skrčil, tako da danes razen z izjemo 
okrog Brežic, s Štajerske mleko v Ljubljano sploh ne prihaja. 

5 Ida Guštin: Preskrba Ljubljane z mlekom, Kronika slovenskih mest, 
Ljubljana 1939. 
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Pred vojno je Ljubljana dobivala mleko v glavnem iz najbližje 
ljubljanske okolice, ki je bila specializirana za pridobivanje mleka za 
ljubljanske potrebe. Tako so na zahodu dobavljali Ljubljani mleko rav-
ninski kraji do prvih obronkov Polhograjskih dolomitov z najzahodneje 
ležečima vasicama Šujica in Gaberje. Na jugozahodu so pošiljali mleko 
kraji do vključno lx)ga in Notranjih goric, na jugu do Tomišlja, Studenca 
in Babne gorice, na vzhodu pa do Sadinje vasi in Sostrega. Izven tega 
pasu so na jugovzhodu pošiljali Ljubljani mleko le Turjak, Grosuplje 
in Žalna. Na severu je bilo najintenzivnejše področje do Vižmarij in 
Jezice, vendar je mleko prihajalo tudi iz veliko oddaljenejših krajev, 
ki so ležali ob cesti. Tako je Ljubljana dobivala mleko iz Škofje Loke, 
Naklega, Predoslja, Brnikov, Kosez pri Moravčah in Dolskega. Iz tako 
oddaljenih krajev južno od Ljubljane mleka niso dovažali.6 

Vidi se, da je pred vojno bila Ljubljana navezana na mleko, 
ki ga je dobivala s severa, v večji meri kot na ono, ki ga je pošiljala 
južna okolica. Danes se je to stanje spremenilo. Dovoz mleka v Ljubljano 
se je razširil daleč na področje južno od Ljubljane, medtem ko je na 
severu ostalo v glavnem isto. Kot popolnoma nov dobavitelj mleka se je 
po vojni vključila Notranjska, Primorska in Krška kotlina. Tako daje 
Ljubljani mleko področje od Notranjih goric proti jugozahodu preko 
Logatca do Hotedrščice. Prav tako je zajeto področje kraških planot, 
podolij in polj od Hotedrščice na jugovzhod do vključno Ložkega polja. 
S Primorskega vozijo mleko v Ljubljano iz okolice Postojne in Koč. Tudi 
na Dolenjskem so vključeni v dovoz mleka v Ljubljano veliko bolj od-
daljeni kraji kot pred vojno. Pred vojno je prihajalo mleko le iz Turjaka 
in Grosuplje, danes pa še iz okolice Velikih Lašč, Loškega potoka, Do-
brepolj in Ribniške doline. Razen tega pošilja Ljubljani mleko ves predel 
ob železnici od Grosuplja tja do Šentruperta. Najdalj prihaja mleko 
iz Krške kotline, od koder ga vsak dan vozijo z vlakom. Kako se je radij 
dovoza mleka v Ljubljano povečal, nam nazorno pokaže primerjanje 
oddaljenosti po kilometrih. Pred vojno je Ljubljana na jugu dobivala 
mleko le iz 27 km oddaljenega Turjaka, danes pa iz 73 km oddaljenega 
Prestranka, 110 km oddaljenega Ložkega polja, 64 km oddaljenega Lo-
škega potoka. Ribnica je oddaljena 56 km, Šentlovrenc 50 km in Bre-
žice 107 km. Te številke nam nazorno povedo, kako dolgo pot napravi 
mleko, preden pride do ljubljanskega potrošnika. 

Na severu Ljubljane se v primeri s pred vojno niso izvršile tako 
velike spremembe v teritorialni razprostranjenosti ljubljanskih dobavi-
teljev. Razen Škofje Loke je zajeta kot dobavitelj mleka vsa Poljanska 
in del Selške doline. Severno od Kranja se je predvojnemu Naklu pri-
družilo še vse ozemlje tja do Tržiča. Prav tako danes dobavlja Ljubljani 
mleko predel med Kranjem in Kamnikom ter Tuhinjska dolina in Črni 
graben. 

Kot vidimo iz naslednjega, se je dovoz mleka v Ljubljano razširil 
na področju Ljubljanske kotline in obrobnega gričevja. Med hribovjem 
je segel le z ozkimi dolinami, po katerih gredo komunikacijske zveze. 
Tudi na Dolenjskem in Primorskem dobavljajo mleko le predeli planot, 

" Ida Guštin: Preskrba Ljubl jane z mlekom. Kronika slovenskih mest, 
Ljubl jana 1939. 
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gričevij, podolij, polj in ravnin. Hribovje prav tako kot pred Vojno ne 
pošilja mleka. To ni nič čudnega, saj so tu povečini količine razpoložlji-
vega mleka majhne, razen tega pa so težave v transportu prevelike, da 
bi se prevoz izplačal. 

Težko je podati realno primerjavo količin mleka, ki ga pripeljejo 
v Ljubljano danes in pred vojno. Pred vojno so izvršili popis uvoženega 
mleka na mitnicah. S tem je bilo zajeto vse mleko, ki je prišlo v Ljub-
ljano izven samega mesta. Mleko, ki so ga pridobivali kmetje v območju 
mesta, ni bilo zajeto. Danes smo navezani na podatke podjetja »Mleko« 
in na cenitve tržnega nadzorstva, koliko mleka prihaja v Ljubljano. Tako 
poznamo količine, ki jih dobavlja Ljubljani »Mleko«, in koliko mleka 
pride na trg. Niso nam pa znane tiste količine mleka, ki jih kmetje 
raznašajo po hišah ali jih pa Ljubljančani sami hodijo iskat h kmetom 
Y najbližji okolici, kakor tudi mleko, ki ga pridobijo in porabijo v ob-
močju samega mesta. Število, ki bi ga za vse to dobili, verjetno ne bi 
bilo majhno, saj se nam že na prvi pogled kaže, da bližnja okolica Ljub-
ljane daje veliko manj mleka kot ga je dajala pred vojno. 

Dnevno je pred vojno novembra 1936 prišlo povprečno 26.276 1 mleka 
v Ljubljano, po vojni 1952 v istem mesecu pa 17.4511. To pomeni, da se 
je dovoz mleka v Ljubljano zmanjšal za 33,7 %, kljub temu, da se je 
ozemlje, s katerega mleko prihaja, močno povečalo. Razen tega moramo 
upoštevati, kot sem že prej omenila, da je po vojni število prebivalstva 
narastlo in pride zaradi zmanjšanega do\oza mleka na enega prebivalca 
približno polovico manj mleka kakor pred vojno. 

Ker se je področje, s katerega dobiva Ljubljana mleko, v primeri s 
predvojno povečalo, v Ljubljano pa prihaja celo manj mleka ko takrat, 
je nujno, da isti kraji dajo manj mleka ko pred vojno. In res, če bolj 
podrobno pogledamo dovoz mleka iz posameznih vasi pred vojno in 
sedaj, opazimo, da se je skoraj pri vseh količina mleka po vojni zmanj-
šala. Posebno močno so se zmanjšale količine mleka, ki jih dobiva Ljub-
ljana iz okolice ter iz področij odkupnega podjetja v Kamniku in v 
Kranju. Kako se je zmanjšal dovoz mleka iz najbližje ljubljanske oko-
lice, nam nazorno prikaže naslednja primerjava. Novembra 1936 je iz 
Brezovice prišlo v Ljubljano 79501 mleka, avgusta 1952 pa 41151, to je 
skoraj polovica. Posebno pa je padel dovoz mleka iz krajev v najbližji 
ljubljanski okolici. Tako so n. pr. iz Kozarij pripeljali za isto dobo 1936 
25.350 1, leta 1952 pa le 402 1, iz Crne vasi 1936. leta 22.500 1, leta 1952 pa 
komaj 4669 1. 

Vzroke za zmanjšan dovoz mleka moramo iskati v različnih fak-
torjih. Najprej moramo upoštevati, da se številke, ki sem jih navajala 
za leto 1952, nanašajo samo na mleko, ki prihaja v Ljubljano po podjetju 
>Mleko«. Vse mleko, ki ga kmetje sami pripeljejo v Ljubljano, tu ni 
upoštevano. Mislim, da ne bo napačno, če trdim, da bi potem številka 
za leto 1952 znatno narastla. Močno zmanjšan dovoz kažejo predvsem 
kraji Ljubljanskega barja in na severu do Save. Kraji onstran Save ob 
Pšati sicer kažejo zmanjšan dovoz mleka v Ljubljano, vendar v manjši 
meri. Na količine mleka, ki jih kmetje prodajo, vpliva tudi povečana 
poraba mleka na vasi. 
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Statistika kaže zmanjšan dovoz mleka tudi iz območja odkupnega 
podjetja v Kranju in Kamniku. Te precejšnje razlike so nastale zaradi 
tega, ker tii, kot sem že omenila, moje številke ne predstavljajo dejan-
skega stanja, ampak le preračunano sliko. Pred vojno so nekateri kraji 
teh področij, kot n. pr. Naklo, Predoslje, Brniki, Prevoje, Koseze, Mo-
ravče itd., pošiljali mleko naravnost v Ljubljano. Danes to zbirata pod-
jetji v Kranju in Kamniku za svojo lastno uporabo in le viške pošiljata 
v Ljubljano. Zato sem morala za vse zbiralno področje. Kamnika in 
Kranja pa tudi nekaterih drugih, kot sem že omenila, preračunati, kolik 
odstotek zbranega mleka pride v Ljubljano. S tem sem seveda za posa-
mezne vasi dobila nižje številke, kot so dejansko odkupi mleka. Zaradi 
tega primerjava s predvojno dobo tu ne bi imela pomena. 

Edini primer zvečanega pošiljanja mleka v Ljubljano kažejo Log z 
Dragomljem, Pleševica in Notranje gorice. Te vasi so pred vojno v 
glavnem dajale mleko sirarni na Vrhniki in le malo Ljubljani. Zato po 
vojni, ko vse mleko prihaja v Ljubljano, kažejo večje številke. 

Kakšne se nam pa pokažejo perspektive preskrbe Ljubljane z mle-
kom v bodočnosti? Kot že sedaj vidimo, se je izvršila naslonitev na 
agrarni jug in jugovzhod Ljubljane, medtem ko je pred vojno dominiral 
predel severno od mesta. To se bo povsem verjetno še stopnjevalo. 
Kranjska mlekarna je že septembra 1952 prenehala pošiljati mleko v 
Ljubljano. Zaradi industrializacije predela med Kranjem in Kamnikom 
ter same kamniške okolice bo tudi iz teh krajev -dovoz občutno padel ali 
pa sploh prenehal. Severno od Ljubljane bo še močno zastopan le predel 
Ljubljanskega polja. Da se zagotovi Ljubljani stalen dovoz mleka, ki se 
bo moral seveda spričo naraščajočih potreb še povečati, bo potrebno 
Intenzivirati mlečno živinorejo predvsem v bližnji ljubljanski okolici, 
t. j. v predelu Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, da bo ta 
predel dajal vsaj toliko mleka, kot ga je dajal pred vojno. V tem predelu, 
ki bi bil prilagojen na oskrbovanje Ljubljane z mlekom, pa nikjer ne bi 
smeli mleka siriti, da ne bi nastali taki paradoksni primeri, ko so n. pr. 
na Vrhniki mleko sirili, v Ljubljano pa so ga dovažali iz Brežic in iz 
Ložkega polja. V oddaljenejših predelih bi morali urediti rajon, ki bi 
reguliral, podobno kot danes, dotok mleka v Ljubljano. Ti kraji bi imeli 
mlekarne, kjer bi takrat, ko bi imela Ljubljana zadosti mleka iz bližnje 
okolice, mleko predelovale, nikakor pa ne takrat, ko bi bilo v Ljubljani 
največje pomanjkanje mleka. To bi lahko uredili zlasti v krajih, kjer je 
veliko pašnikov, travnikov in senožeti, ki za drugačno izrabo, razen za 
živinorejo, niso primerni in so sorazmerno lahko dostopni. Vse to pa ne 
bo mogoče doseči do takrat, dokler se razmerje med mlekom in ceno ter 
ponudbo in povpraševanjem zopet ne ustali. Ko ne bo več dovoz mleka 
v Ljubljano iz različnih krajev le trenutno stanje, ki se stalno spreminja, 
in ko se bo stanje normaliziralo in ustalilo, šele takrat bomo lahko začeli 
govoriti o pravem gospodarskem zaledju Ljubljane, ki jo stalno oskrbuje 
z zadostnimi količinami mleka. 
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THE MILK SUPPLY FOR LJUBLJANA 

Z e l j k a V r e č a 

The supply with milk for Ljubljana has been changed very much com-
pared with that of the pre-war period. Before the war the supply with milk 
for Ljubljana was maintained by farmers who brought it daily into the town 
using carriages, carts, tricycles, bicycles, or even carrying it. Now milk is sold 
in Ljubljana through a special enterprise, which has its own receiving-houses 
in various villages. Here the farmers and especially the farmers' cooperative-
societies deliver their milk. This is transported to Ljubljana mostly by trucks 

'or trains and only in exceptional cases by carriages. 
The milk delivered in Ljubljana is collected in three different economic 

areas. The first area comprises mostly the basin of Ljubljana and Barje with 
the neighbouring valleys: Selška dolina, the valleys of Poljane and Tuhinj, 
and Črni graben. The cattle-breeding is well developed here and has a com-
paratively high standard and the area delivers great quantities of milk. Only 
part of it, however, is sent to Ljubljana since the area has as well to supply 
Kranj, Škofja Loka, Tržič, and other industrial centres in Upper Carniola. 
The second area comprises the basin of Grosuplje, the stretch along the 
railway-line of Lower Carniola, upper Krka, and Temenica, the basin of Krško, 
and goes along Sotla as far as Bizeljsko. In this typically agrarian area with 
much more fields than pastures the cattle-breeding is still rather important, 
whenever less developed, the production of milk, however, is small. The area 
therefore does not contribute much to the supply of Ljubljana. The third area 
comprises the valley of Dobrepolje in the east, the stretch along the Loški 
potok, Bloke, the poljes of Cerknica and Logatec, and the basin of Postojna. 
In this Karstic region grass-land and especially pastures frequently exceed 
the cultivated land and thb cattle-breeding is the main or even the only 
occupation of farmers. The area produces large quantities of milk, it is, 
however, less suitable for the transportation of milk to Ljubljana because 
of its remoteness. 

The yearly supply of milk, very small after the end of the war, has been 
steadily growing with the intensified buying of it in the near surroundings 
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and with the transportation from distant areas (in 1949 even from the eastern 
Slovenia). Since 1950 Ljubljana started to rely on Lower and Inner Carniola 
(Dolenjsko and Notranjsko), and the Litoral. In August 1952 milk was supplied 
for Ljubljana from a region reaching in the north as far as Tržič, Kokrica, 
and Kamnik, in the south-east to Dolsko and Mokronog, in the south to Ribnica 
and Loški potok, and in the west to Karst. Before the war Ljubljana was 
supplied from a much smaller region: in the west still from the villages of 
Šujica and Gabrje, in the south-west Log and Notranje gorice, in the south 
Tomišelj, Studenec, and Babna gorica, in the east from Sadinja vas and Sostro. 
From the north milk was delivered mostly from the region as far as Vižmarje 
and ježića, only exceptionally from more distant villages along the roads, the 
most remote being Naklo. 

Before the war the greater part of milk was supplied for Ljubljana from 
its surroundings in the north, nowadays the milk chiefly comes from the wider 
agricultural hinterland in the south. Quite new is the inclusion of the areas 
in Lower and Inner Carniola (Dolenjsko and Notranjsko) and the Litoral. 
Before the war Ljubljana had the milk supplied in the south from Turjak, 
a distance of 27 km, nowadays, however, from Loški potok and Brežice, a 
distance of 73 km and 107 km respectively. In the north the area supplying 
milk has been only slightly enlarged. 

Before the war in November 1936 the daily quantity of milk supplied for 
Ljubljana was approximately 26.276 litres, in 1952 in the same month it amoun-
ted daily to about 17.451 litres. Whenever from a larger region supplying milk 
and in spite of an increased demand, the influx has been decreased for 33,7 % 
compared with that of the pre-war era. In the future Ljubljana will have to 
rely still at a greater extent in its supply of milk on the agrarian south and 
there the milk-producing cattle will have to be more and more increased, as 
well as in the near surroundings of Ljubljana.' 
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